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های مؤثر در کنترل غذایی خاک با استفاده از کودهای آلی یکی از روشدر کشاورزی ارگانیک مدیریت عناصر : اهداف

 ها با گیاه زراعی است.رقابت آن های هرز وعلف

 

های یک بار خرد صورت کرتدر مزرعه ارگانیک دانشگاه رازی به 9391-97در سال زراعی  آزمایش: هامواد و روش

)مخلوط کودهای گاوی و  تیمارهای آزمایش شامل کود دامی .شدامل تصادفی در سه تکرار اجرا های کشده بر پایه بلوک

( به عنوان عامل اصلی و کود سبز FM20و  FM0، FM10ترتیب تن در هکتار، به 21و  91در سه سطح )صفر،  گوسفندی(

 عامل فرعی بودند.لیله( به عنوان ای، شبدر برسیم و شنب)عدم کاربرد کود سبز، ماشک گل خوشه

 

برداری اول های هرز غالب مزرعه بودند که در نمونهبیان جز علفقیاق، پیچک و شیرینبرداری در هر دو نمونه: هایافته

های هرز را به خود درصد از تراکم نسبی علف 3/94و  4/94، 44برداری دوم درصد و در نمونه 4/9و  5/22، 44ترتیب به

درصد افزایش داد. کودهای  7/37و  4/9ترتیب تن کود دامی رشد کودهای سبز را به 21و  91مصرف  اختصاص دادند.

کیلوگرم در هکتار زیست توده تولید  3514و  5799، 7299ترتیب ای بهسبز شنبلیله، شبدر برسیم و ماشک گل خوشه

شرایط عدم مصرف کود دامی به سوم ابتدایی و پایان فصل رشد در های هرز در یکبیشترین وزن خشک علفکردند. 

سوم ابتدایی نسبت به شرایط شاهد های هرز را در یکتن کود دامی در هکتار وزن خشک علف 21و  91دست آمد. کاربرد 

درصد کاهش داد. بدون کاربرد کود سبز تراکم  9/54و  3/9ترتیب درصد و در پایان فصل رشد به 9/29و  4/91ترتیب به

ای، شبدر عدد در متر مربع بود. کاشت ماشک گل خوشه 5/44و  4/224ترتیب برداری اول و دوم بهنمونههای هرز در علف

ب ترتیبرداری دوم بهدرصد و در نمونه 3/31و  2/43، 5/92ترتیب برداری اول بهبرسیم و شنبلیله این تعداد را در نمونه

سبز در سطوح مختلف کود دامی عملکرد دانه کنجد را افزایش های کود مامی گونهد. تدرصد کاهش دا 4/21و  5/35، 1/5

های هرز منجر به بهبود عملکرد دانه کنجد در نهایت تأثیر مثبت کاربرد کودهای آلی بر کاهش رشد و خسارت علف دادند.

درصد و با  1/27و  4/94ترتیب تن کود دامی در هکتار به 21و  91با مصرف نسبت به شرایط شاهد . مقدار این بهبود شد
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بیشترین عملکرد درصد بود.  5/45و  9/35، 7/31ترتیب ای، شبدر برسیم و شنبلیله بهکاربرد کوهای سبز ماشک گل خوشه

 994تن کود دامی در هکتار و کاربرد کود سبز شنبلیله و کمترین مقدار ) 21کیلوگرم در هکتار( با مصرف  9929دانه )

 د به دست آمد.کتار( در شرایط شاهکیلوگرم در ه
 

تواند افت عملکرد ناشی از حضور مدیریت کودهای آلی با تغییر شرایط رقابت به سود گیاه زراعی، می :گیرینتیجه

بسته به نوع کود آلی مصرفی در مزارع ارگانیک، بهبود عملکرد دانه این بررسی طبق نتایج  های هرز را کاهش دهد.علف

راکم و ت که در آن عالوه بر تولید بیشترین عملکرد دانه، کمترین ماریت نیبهتر انتظار است.درصد قابل  45تا  94کنجد بین 

 عنوانبهتواند بود که می میبرس بدرشو کاربرد کود سبز  یتن کود دام 21مصرف  وجود داشت، هرز یخشک علف ها وزن

 .دیده شودترکیب تیماری مناسب 
 

 زیست توده، قیاق، کنجد، کود آلی، لگوم های کلیدی:واژه
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Abstract 

Background and Objective: In organic farming, soil nutrients management by using organic fertilizers is one 

of the effective methods to the weed control. 

 

Materials and Methods: This experiment was conducted in the organic field of Razi University as split plot 

based on randomized complete block design with three replications in 2018 growing season. The experimental 

treatments included farmyard manure (mixture of cattle and sheep manure) at three levels (0, 10 and 20 t.ha-1, 

FM0, FM10 and FM20, respectively) as main factor and the cultivation of green manure (non-cultivating green 

manure, hairy vetch, berseem clover and fenugreek) as sub factor. 
 

Results: Johnson grass, Bindweed and Licorice were the dominant weeds in both sampling, which they had 

48, 22.5 and 9.8% of relative weeds density at the first sampling, and 48, 14.4 and 18.3% of relative weeds 

density at the second sampling. Consumption of 10 and 20 t/ha of farmyard manure increased the green manure 

biomass by 9.8% and 37.7%, respectively. Fenugreek, berseem clover and hairy vetch were produced 7219, 

5799 and 3564 kg.ha-1 biomass, respectively. The highest weed biomass at the 1/3 of primary and end of the 

growing season was obtained in non-fertilizer condition. Application of 10 and 20 ton/ha of farmyard manure 

reduced weed biomass by 16.4% and 29.1% at the 1/3 of primary growth season, and by 9.3% and 54.1% at 

the end of the growing season, respectively. Without green manure application, weed density in the first and 

second sampling were 244.4 and 48.5 plant/m2, respectively. By sowing of hairy vetch, berseem cloverand 

fenugreek, weed density was reduced by 12.5%, 43.2% and 36.3% in the first sampling and by 5.6%, 35.5% 

and 26.4% in the second sampling, respectively. All varieties of green manure at different levels of farmyard 

manure increased the grain yield of sesame. Finally, the positive effect of organic fertilizers application on 

weed growth and damage resulted in improved grain yield. The amount of this improvement compared to the 

control condition with consumption of 10 and 20 t/ha of farmyard manure was 18.8% and 27.6%, respectively, 

and with the application of hairy vetch, berseem clover and fenugreek was 30.7%, 35.9% and 45.5%, 

respectively. The highest grain yield (1929 kg.ha-1) was obtained from fenugreek application at 20 level of 

farmyard manure and the lowest amount (918 kg.ha-1) under control conditions. 

 

Conclusion: Management of organic fertilizers can reduce the yield loss due to weeds by changing competition 

conditions in favor of the crop. According to the results study, depending on the type of organic fertilizer used 

in organic farms, an improvement of grain yield of sesame between 18 to 45% will be expected. The best 

treatment in which, the highest grain yield was produced and had the lowest density and dry weight of weeds 

was achieved by consuming 20 /ha of manure and using berseem clover as green manure. Therefore, it is 

introduced as a suitable treatment combination. 

 

Keywords: Biomass, Johnson Grass, Legume, Organic Manure, Sesame 
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 مقدمه

گیاه کنجد به دلیل کمیت و کیفیت باالی روغن      

 ای دارداستحصالی در بین گیاهان روغنی جایگاه ویژه

این گیاه سازگاری خوبی با شرایط اقلیمی  (.2117)النگام 

 ایران دارد و تحمل آن به تنش خشکی نیز مناسب است

با توجه به نیاز شدید ایران به  (.2111)بنایان و همکاران 

روغن، توسعه کشت کنجد ضروری است و در راستای 

های هرز عامل مهمی افزایش عملکرد آن مدیریت علف

های هرز با راعی رقابت علفهای زباشد. در بوم نظاممی

گیاهان زراعی به عنوان یک تنش بیولوژیک موجب کاهش 

ها تأثیر زیادی در شود و کنترل آنشدید عملکرد می

های گیاهچه(. 2191)پورمراد  افزایش تولید خواهد داشت

کنجد به دلیل رشد کند در اوایل فصل زراعی توان رقابتی 

های هرز در این علفهای هرز دارند. بنابرکمی با علف

کنند. به تر از گیاه زراعی عمل میایجاد کانوپی، سریع

همین دلیل در اوایل دوره رشد نیاز است که زمین عاری 

های هرز گردد و تا زمان رشد سریع کنجد که از علف

 کنند نیاز به کنترلها توان رقابتی باالیی پیدا میبوته

 (.2197 کاران)زرقانی و هم های هرز وجود داردعلف

های میکروبی عوامل متعددی از جمله کاهش فعالیت     

 )آزیز و حاصلخیزی خاک در اثر کاربرد کوهای شیمیایی

های هرز به و گسترش مقاومت علف (2191 و همکاران

های پایداری سیستم (2191 )پورمراد سموم شیمیایی

دهند. در سیستم رایج تولید محصول را کاهش می

زنی مکرر های هرز با شخمکشاورزی ارگانیگ نیز علف

بر و شوند. اما این کار، زمانو وجین دستی کنترل می

به  (.2191)متقیان و همکاران  باشدنیازمند هزینه زیاد می

یمیایی، های غیر شهمین دلیل امروزه استفاده از روش

کم هزینه و سازگار با محیط زیست به عنوان راهکاری 

ایمن برای حفظ و بهبود حاصلخیزی خاک، مهار رشد 

های هرز و توسعه توان رقابتی گیاهان زراعی با علف

 )دبیقی و همکاران ها مورد توجه قرار گرفته استآن

های زراعی باید به دنبال در مدیریت اکوسیستم (.2191

های هرز از منابع محیطی و بود تا علفهایی روش

های کشاورزی استفاده شده بهره کمتری ببرند و نهاده

(. 2191 )پورمراد شرایط را به نفع گیاه زراعی تغییر داد

در این بین مدیریت صحیح حاصلخیزی خاک یک روش 

نوید بخش برای مدیریت پایدار مزرعه و کاهش رقابت 

 (.2191 قانیان و همکاران)حبا گیاه زراعی است  هرزعلف

تفاده از منابع کود شیمیایی به جای کود آلی منجر اس     

به ایجاد شرایط محیطی مساعدتر از نظر قابلیت 

شود. از های هرز به نور و رطوبت میدسترسی علف

طرفی اختالط کودهای شیمیایی با خاک توسط چیزل 

ه عمق تر بهای هرز از اعماق پایینسبب انتقال بذر علف

 بهتر کاراییها خواهد شد. زنی بیشتر آنمناسب و جوانه

کودهای  در استفاده ازهرز های علفبرخی گونه

نیتروژنه در مقایسه با گیاهان زراعی منجر به افزایش 

ها در تسخیر سایر منابع رشد از قبل تداخل و رقابت آن

)بارکر و همکاران  شودنور، آب و سایر عناصر خاک می

2111.) 

خاصیت دگرآسیبی موجود در کودهای آلی باعث      

نیا و )حشمت های هرز خواهد شدکاهش تراکم علف

ترین منابع کودهای دامی و سبز از مهم (.2191آرمین 

تأمین ماده آلی و جایگزین مناسبی برای کودهای 

(. 2114)اقبال و همکاران  روندشیمیایی به شمار می

ناصر غذایی موجود در کود دامی از طریق تأثیر بر ع

های هرز و گیاه زراعی بر کمیت روابط رقابتی بین علف

)اسدی و همکاران  مؤثر هستند گیاهان زراعیو کیفیت 

بقایای کود سبز به دلیل تغییر درجه حرارت و  (.2194

رطوبت خاک، آزادسازی ترکیبات دگرآسیب و تأثیر بر 

واند شدت جوانه زنی و رشد مجدد تساختمان خاک می

 (.2112)کورس و ویلیامز  علف های هرز را تغییر دهند

اثرات مثبت کودهای سبز بر محیط خاک، توان رقابت 

های هرز با گیاه زراعی را کاهش داده و زمینه علف

)هاراموتو و  کندافزایش بیشتر عملکرد را فراهم می

 (.2115 گاالنت

گزارش کردند که نوع و  (9997) ساالس و همکاران     

های هرز را تغییر ترکیب کود مصرفی نحوه واکنش علف
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جامعه  (2111) دهد. در مطالعه یین و همکارانمی

های هرز تحت تأثیر نوع منبع غذایی )کود شیمیایی علف

و کود آلی( قرار نگرفت، اما مقدار عناصر غذایی وارد 

 هرزعلفشده به خاک توسط کودها ترکیب و تنوع جوامع 

در آزمایش . (2194)اسدی و همکاران  را تغییر داد

مصرف کود دامی منجر به  (2192) میادو و همکارانافتی

 هایزنی و افزایش تراکم و وزن خشک علفع جوانهتسری

هرز مزرعه ذرت شد. اما استفاده از بقایای گیاه جو سبب 

های هرز تاج خروس، زنی و تراکم علفکاهش جوانه

با مطالعه  (2199)خرفه و هفت بند شد. پیری و همکاران 

های هرز در کشت تأثیر نوع منبع تغذیه بر کنترل علف

اریدی و لوبیا قرمز گزارش کردند که مخلوط ارزن مرو

های هرز در شرایط تأمین نیاز کمترین وزن خشک علف

درصد  51درصد کود دامی و  51غذایی از طریق کاربرد 

علی  (.2194)اسدی و همکاران  کود شیمیایی به دست آمد

گزارش کردند که افزایش فراهمی  (2195) و همکاران

بب افزایش جذب مواد نیتروژن از نوع آلی یا شیمیایی س

ها های هرز، تراکم و وزن خشک آنغذایی توسط علف

شود که این افزایش در صورت مصرف کود شیمیایی می

 در مقایسه با کود آلی بیشتر است. عباسی و همکاران

های هرز در صورت کاهش وزن خشک علف (2195)

استفاده از کودهای آلی به جای شیمیایی را گزارش 

 (2194) ین حال در مطالعه والیا و همکارانکردند. با ا

 های هرز بهبیشترین و کمترین وزن خشک و تراکم علف

ترتیب با کاربرد کودهای آلی و شیمیایی به دست آمد. 

معتقد است آزادسازی تدریجی نیتروژن  (2115) بالکشاو

های هرز در کودهای آلی طی زمان بیشتر به نفع علف

ر صورت مدیریت نادرست رسد که داست. به نظر می

های هرز بر اندازی علفکودهای آلی، رشد، نمو و سایه

 یابد.گیاه زراعی افزایش می

های هرز در مزارع ساز بودن علفبا توجه به مشکل     

محدود پوشش تاج گیاهان زراعی بابخصوص  ارگانیک و

آگاهی از نقش منبع تغذیه  که توان رقابت ضعیفی دارند،

های هرز ضروری به عنوان راهکاری برای کنترل علف

بنابراین این تحقیق با هدف بررسی تأثیر کاربرد است. 

کودهای دامی و سبز بر وزن خشک، تراکم و فلور 

ارگانیک در کشت های هرز و عملکرد دانه کنجد علف

 انجام شد.

 

 هامواد و روش

در مزرعه  9395-91سال زراعی این آزمایش طی      

آموزشی و تحقیقاتی کشاورزی ارگانیک پردیس 

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی واقع در شرق 

 99درجه و  34شهرستان کرمانشاه )عرض جغرافیایی 

دقیقه شرقی  1درجه و  47دقیقه شمالی، طول جغرافیایی 

س متر از سطح دریا( انجام شد. بر اسا 9399و ارتفاع 

درجه  2/94آمار بلند مدت متوسط درجه حرارت سالیانه 

گراد، حداقل و حداکثر درجه حرارت مطلق سالیانه سانتی

گراد و متوسط درجه سانتی 9/44و  -27به ترتیب 

 متر در سال است.میلی 445بارندگی 

های یک بار خرد شده بر کرتصورت بهآزمایش       

د. شبا سه تکرار انجام های کامل تصادفی پایه طرح بلوک

)مخلوطی از توده  فاکتور اصلی سه سطح کود دامی

شامل عدم کاربرد کود  محلی کودهای گاوی و گوسفندی(

ود دامی در هکتار کتن  21و  91(، کاربرد FM0دامی )

( و فاکتور فرعی چهار سطح FM20و  FM10)به ترتیب 

ای، عدم کاربرد کود سبز، ماشک گل خوشهکود سبز )

 طول هر کرت فرعی سه متر ( بود.شبدر برسیم و شنبلیله

به منظور ممانعت از نشت و عرض آن دو و نیم متر بود. 

های اصلی های مجاور، بین کرتعناصر غذایی به کرت

های فرعی نیم متر فاصله در یک و نیم متر و بین کرت

های خاک، به منظور تعیین ویژگی نظر گرفته شد.

متری سانتی 31دفی از عمق صفر تا برداری تصانمونه

نمونه خاک به همراه نمونه کود دامی خاک صورت گرفت. 

های فیزیکی و شیمیایی به مصرفی جهت بررسی ویژگی

آزمایشگاه آب و خاک ارسال شدند. همچنین قبل از 

ای از اندام هوایی برگرداندن کودهای سبز به خاک نمونه

 (.9ها تهیه و تجزیه شد )جدول آن
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 ، کود دامی و کود سبزهای فیزیکی و شیمیایی خاکویژگی -1جدول 

 خاک 
کود 

 دامی
 

 کود سبز

ماشک گل  شبدر برسیم شنبلیله

 - - -   لوم-رسی بافت ایخوشه
 - - -  71/7 42/7 اسیدیته

4/39  91/5 29/9 کربن آلی )درصد(  1/34 2/34  
13/4  79/1 92/1 )درصد( نیتروژن کل  41/2 25/3  

9/291  - - عملکرد نیتروژن )کیلوگرم در هکتار(  4/912 4/995  
74/9  39/4 75/91 نسبت کربن به نیتروژن  57/93 52/91  

 - - -  4111 29/4 گرم بر کیلوگرم(فسفر قابل جذب )میلی
 - - -  97511 392 (گرم بر کیلوگرمپتاسیم قابل جذب )میلی

 - - -  - 91/92 گرم بر کیلوگرم(نیترات )میلی
 - - -  - 23/93 گرم بر کیلوگرم(آمونیوم )میلی

 - - -  - 14/1 گرم بر کیلوگرم(گوگرد )میلی
 - - -  94 49/9 گرم بر کیلوگرم(مس )میلی

 - - -  5/55 14/1 گرم بر کیلوگرم(روی )میلی
 - - -  5111 4/4 گرم بر کیلوگرم(آهن )میلی

 - - -  251 94/7 گرم بر کیلوگرم(منگنز )میلی

 

با تأمین شدن رطوبت کشت و  9395در اوایل اسفند      

سازی شامل شخم، دیسک و عملیات آماده کار در خاک

اسفند پس از  91تسطیح زمین انجام شد. در تاریخ 

های مورد بندی، مقادیر مختلف کود دامی در کرتکرت

نظر پخش و با خاک مخلوط شد. سپس بذرهای شبدر 

م ای به ترتیب با تراکبرسیم، شنبلیله و ماشک گل خوشه

وان کود سبز به کیلوگرم در هکتار به عن 41و  51، 31

های مورد نظر صورت دستی در عمق مناسب در کرت

به دلیل پراکنش مناسب بارندگی در طول کشت شدند. 

دوره رشد کودهای سبز، آبیاری فقط یک بار انجام شد. 

اردیبهشت  25کودهای سبز در ابتدای مرحله گلدهی )

بعد از  ( توسط رتیواتور به خاک برگردانده شدند.9391

دن کودهای سبز به خاک، به مدت دو هفته )مدت برگردان

زمان الزم برای پوسیده شدن گیاهان( هیچ عملیاتی در 

مزرعه صورت نگرفت. بذر کنجد رقم اولتان )پا بلند و 

به صورت دستی  9391خرداد  91چند شاخه( در تاریخ 

 5/37متری با فاصله ردیف در عمق دو تا سه سانتی

شت شد. جهت رسیدن به تراکم متر و تراکم باال کسانتی

بوته در متر مربع( در مرحله چهار برگی  25مطلوب )

های اضافی تنک شدند. آبیاری به روش نشتی در بوته

طول دوره رشد بر اساس نیاز گیاه هفت تا ده روز یک 

 بار انجام شد.

در زمان برگرداندن کودهای سبز به خاک، جهت      

ای از در واحد سطح، نمونهها گیری زیست توده آناندازه

درجه  71ها تهیه و پس از خشک شدن در دمای آن

ساعت، توزین شدند. در پایان  72گراد به مدت سانتی

فصل رشد، بعد از اطمینان از وقوع رسیدن فیزیولوژیک 

ها با حذف آبیاری متوقف شد. پس از کاهش رطوبت دانه

رد دانه های هر کرت برداشت و عملکاثرات حاشیه، بوته

گیری شد. به منظور بر حسب کیلوگرم در هکتار اندازه

بررسی اثر عوامل اصالح کننده خاک )سیستم مدیریت 

های هرز، کود سبز و کود دامی( بر وضعیت رشد علف

های هرز هر کرت در یک سوم برداری از علفنمونه

( و پایان هرزعلفابتدایی فصل رشد )مرحله حساس به 

رفت. به این منظور، توسط یک فصل رشد صورت گ

متر( از دو نقطه در هر کرت به  75/1×75/1چهارچوب )

ای، تراکم کل )عدد در متر مربع( طور تصادفی تنوع گونه

گیری شد. به های هرز اندازهو تراکم نسبی )درصد( علف
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های هرز )گرم در گیری وزن خشک کل علفمنظور اندازه

رز از سطح خاک برداشت های ههای علفمتر مربع(، بوته

گراد خشک درجه سانتی 75ساعت در دمای  44و به مدت 

 و توزین شدند.

های آماری با به منظور انجام تجزیه و تحلیل           

ها از توزیع نرمال داده Minitabافزار استفاده از نرم

اطمینان حاصل گردید. تجزیه واریانس و مقایسه 

در سطح پنج درصد با  (LSDبه روش )ها میانگین

 انجام شد. 4/9نسخه  SASافزار استفاده از نرم

 

 نتایج و بحث

 زیست توده کود سبز

مصرف کود  زیست توده کود سبز تحت تأثیر مقدار     

(. 2و نوع کود سبز )یک درصد( قرار گرفت )جدول  دامی

مصرف کود دامی رشد رویشی گیاهان کشت شده به 

و  91که مصرف عنوان کود سبز را بهبود داد. به طوری

تن کود دامی در هکتار زیست توده کودهای سبز را  21

نسبت به شرایط شاهد )عدم مصرف کود دامی( به ترتیب 

رسد الف(. به نظر می -9شکل درصد افزایش داد ) 27و  9

عرضه متعادل عناصر غذایی از طریق کاربرد کود دامی 

به همراه مقدار و پراکنش مناسب بارندگی در طول دوره 

متر( سبب بهبود شرایط میلی 234)رشد کودهای سبز 

هر چند که  های کودهای سبز شده است.برای رشد بوته

ن مشخص مشاهده اثر مطلوب کود دامی با گذشت زما

خواهد شد، اما با توجه به نتایج تجزیه کود دامی مصرفی 

(، نسبت کربن به نیتروژن کود 9در این آزمایش )جدول 

( و محتوای عناصر غذایی آن 4/4مورد استفاده کم )

خصوص فسفر، پتاس ، آهن و ... ( زیاد بود. بنابراین )به

تجزیه سریع کود دامی مصرفی و اثر آن بهبود رشد 

عنوان کود سبز و افزایش زیست ان کشت شده بهگیاه

 ها در مدت زمان کوتاه دور از انتظار نیست.توده آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در رابطه با نوع گونه کود سبز، زیست توده تولید      

های شنبلیله و شبدر برسیم )به ترتیب شده توسط بوته

داری کیلوگرم در هکتار( به طور معنی 5799و  7299

کیلوگرم در هکتار(  3514ای )خوشهبیشتر از ماشک گل

ای یک لگوم پاییزه ب(. ماشک گل خوشه -9بود )شکل 

است، بنابراین به منظور تولید شاخ و برگ بیشتر نیازمند 

باشد. بنابراین این گیاه طی تری میدوره رویش طوالنی

 75دوره رشد در نظر گرفته شده برای این آزمایش )

روز( در مقایسه با شنبلیله و شبدر برسیم قادر به تولید 

ود سبز بر گیاه زیست توده قابل توجهی نبود. تأثیر ک

 کندای که به خاک اضافه میاصلی با مقدار زیست توده

ارتباط مستقیم دارد. گیاهان کود سبز با توجه به میزان 

اثر سطوح مختلف کود دامی و کود سبز بر  تجزیه واریانس -2جدول 

 زیست توده کود سبز

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی
 میانگین مربعات

 **29442199 2 بلوک

 *7453197 2 کود دامی

 553437 4 (کود دامی دربلوک خطای اصلی )
 **31511953 2 کود سبز

 2195493ns 4 کود سبز درکود دامی 

 2221549 92 فرعیخطای 
  21 کل

 95/25 (%ضریب تغییرات )
ns ،*  می باشد. دار در سطوح پنج و یک درصددار، و معنیبه ترتیب، غیر معنی **و 
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زیست توده تولید کرده مقدار معینی از مواد آلی و 

کنند. زیست توده عناصر غذایی به خاک اضافه می

کودهای سبز به عوامل مختلفی از جمله نوع گونه کود 

سبز، شرایط محیطی، حاصلخیزی خاک، مدیریت زراعی 

و سن گیاه در زمان برگشت به خاک بستگی دارد. به 

 طور متوسط پنج تن در هکتار ماده خشک برای رفع نیاز

)دوبی و همکاران ای گیاهان اصلی کافی است تغذیه

کودهای  (2195) در آزمایش لوسی و همکاران (.2195

 ای بهسبز شنبلیله، شبدر برسیم و ماشک گل خوشه

کیلوگرم در هکتار زیست  3231و  3241، 3441ترتیب 

 (2191) توده تولید کردند. در مطالعه طلوعی و همکاران

نیز ماشک نسبت به شبدر برسیم از رشد رویشی کمتری 

ها دلیل این موضوع را نامناسب بودن برخوردار بود. آن

زنی و رشد اولیه ماشک بیان رت برای جوانهدرجه حرا

تولید زیست توده  (2197) کردند. رضوی و همکاران

بیشتر شنبلیله نسبت به شبدر برسیم در تحقیق خود را 

به دلیل سازگاری بهتر شنبلیله با شرایط محیطی گزارش 

های مختلف کود سبز از نظر کردند. اختالف بین گونه

 نوع گیاه یا شرایط رشد توسطتولید زیست توده بسته به 

و رز  (2192) ، عبدی و همکاران(2191) دبیقی و همکاران

 نیز گزارش شده است.( 2119) و همکاران
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 مقایسه میانگین اثرات کود دامی و کود سبز بر زیست توده کود سبز )کیلوگرم در هکتار( -1شکل 

 

 هرزای علفغنای گونه

هرز مشاهده شده در این بررسی در های علفگونه     

نشان داده شده است. بر اساس نتایج این  3جدول 

 ابتدایی فصل رشد کنجد میانگین   بررسی در یک سوم

بوته در متر مربع بود که در  3/979های هرز تراکم علف

بوته در متر مربع رسید.  3/41پایان فصل رشد به 

قیاق در یک سوم ابتدایی و پایان فصل رشد به  هرزعلف

درصد از مجموع  9/31و  1/49تنهایی به ترتیب حدود 

 های هرز را شامل شد. در آزمایش عباسیجامعه علف

قیاق  هرزعلفدر دانشکده کشاورزی رازی نیز  (2194)

های هرز مزرعه درصد از جمعیت علف 44به تنهایی 

هایی از قبیل توانایی یآفتابگردان را شامل شد. ویژگ

تکثیر به وسیله بذر و ریزوم و اثرات دگرآسیبی موجب 

شده است که قیاق در طیف وسیعی از گیاهان زراعی به 

 لو و آرمین)کیوان هرزی سمج شناخته شودعنوان علف

پیدایش زود هنگام در  (2117) نجفی و زند (.2197

محیطی مزرعه، تولید ریزوم و مقاومت در برابر شرایط 

دانند. پیچک و نامساعد را از دالیل برتری رویش قیاق می

های هرز برداری جز علفشیرین بیان نیز در هر دو نمونه

برداری اول به ترتیب غالب مزرعه بودند که در نمونه

های هرز و در درصد از تراکم نسبی علف 4/9و  5/22

 درصد از این 3/94و  4/94برداری دوم به ترتیب نمونه

 (.3میزان را به خود اختصاص دادند )جدول 
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 های هرز موجود در مزرعه کنجدنوع گونه، مشخصات و تراکم علف -3جدول 

 نام علمی نام فارسی

 نمونه برداری دوم نمونه برداری اول

 تراکم

 

 تراکم نسبی 

(%) 

 تراکم

 

 تراکم نسبی

(%) 

 Sorghum halepense 47/73 1/49 53/94 9/31 قیاق
 Convolvulus arvensis 42/41 5/22 41/5 4/94 پیچک

 Glycyrrhiza glabra 19/97 4/9 31/7 3/94 شیرین بیان

 Sinapis arvensis L. 39/21 3/99 1/1 1/1 خردل

 Amaranthus retroflexus 29/9 2/5 54/2 4/1 تاج خروس

 Tribulus terrestris 19/4 4/4 99/1 5/1 خارخسک

 Xanthium strumarium 19/4 3/2 47/1 2/9 توق

 Chenopodium album 14/2 5/9 45/9 1/3 ترهسلمه

 Portulaca oleracea 49/2 1/9 31/1 19/1 خرفه

 Alopecurus pratensis 1/1 1/1 53/7 1/94 دم روباهی

 911 27/41 911 25/979  مجموع

 

     

های به طور کلی در پایان فصل رشد، تراکم گونه

سوم ابتدایی  موجود در مزرعه نسبت به یک هرزعلف

در ابتدای فصل رشد و قبل از  فصل رشد کاهش یافت.

و  زنیشرایط برای جوانه ،پوشش کنجدتشکیل کامل تاج

های هرز مهیا است، اما در ادامه فصل رشد رشد علف

های هرز وجود دارد. های کنجد بر علفامکان غلبه بوته

های پوشش کنجد نیز توان رقابتی علفبا بسته شدن تاج

هرز محدودتر خواهد شد و بنابراین در پایان فصل رشد 

احل ابتدایی رشد از مر در واحد سطح های هرزتعداد علف

عالوه طول چرخه زندگی برخی از کمتر خواهد بود. به

های هرز کوتاه است و قبل از پایان فصل رشد کنجد علف

به غیر از ها به اتمام خواهد رسید. دوره رشد آن

تره درصد های شیرین بیان، تاج خروس و سلمهگونه

برداری اول های هرز در نمونهتراکم نسبی سایر علف

برداری دوم بود. در گیاهان زراعی شتر از از نمونهبی

ردیفی از جمله کنجد، در ابتدای فصل رشد به دلیل فضای 

خالی زیاد در مزرعه شرایط رشد و توسعه برای 

گردد که در های هرز یکساله به خوبی مهیا میعلف

ها، علف های هرز صورت عدم کنترل به موقع آن

، عناصر غذایی و نور با توانند برای دسترسی به آبمی

گیاه زراعی رقابت شدیدی ایجاد کنند. در میان عناصر 

غذایی، نیتروژن نقش بسیار مهمی در قابلیت رقابت ایفا 

ترین شکل کند. رقابت برای جذب نیتروژن گستردهمی

ای در گیاهان زراعی و رقابت بین رقابت درون گونه

)چمنی  تگیاه زراعی اس-هرزعلفای در سامانه گونه

رسد دلیل افزایش به نظر می (.2191 اصغری و همکاران

ر زنی دتره تحریک جوانهدرصدی تراکم نسبی سلمه 9/2

پاسخ به افزایش سطوح نیترات خاک به دلیل وجود 

نیترات در بقایای گیاهان پوششی لگومینوزه بود که 

 را تحریک کند هرزعلفتواند جوانه زنی بذور این می

زیرا حضور نیترات در خاک باعث  (،9971 )هنسون

 پیچک هرزعلفشود. تحریک جوانه زنی بذر سلمه تره می

به عنوان یک گیاه چند ساله از نظر جذب نور ضعیف 

ها در زیر کانوپی کنجد است و به دلیل رشد رونده ساقه

عدد در متر مربع  4/41گیرد. بنابراین تراکم آن از قرار می

عدد در متر مربع در  4/5اول به برداری در نمونه

خردل  هرزعلف(. حذف 3برداری دوم رسید )جدول نمونه

 3/21وحشی که در یک سوم ابتدایی فصل رشد با تراکم 
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(، در پایان فصل 3عدد در مترمر بع وجود داشت )جدول 

تواند نشان دهنده توان رقابتی ضعیف یا فصل رشد می

با سایرین باشد. با تر این گونه در مقایسه رشد کوتاه

برداری اول هرز دم روباهی که در نمونهوجود این، علف

نداشت، به دلیل فصل رویش در سطح مزرعه حضور 

عدد در متر  5/7متفاوت آن در پایان فصل رشد با تراکم 

 (.3مربع مشاهده شد )جدول 

 

 های هرزوزن خشک علف

برداری اول تحت های هرز در نمونهوزن خشک علف     

 برداری دوم تحتتأثیر سطوح تیمار کود سبز و در نمونه

تأثیر اثرات ساده کودهای دامی و سبز قرار گرفت )جدول 

های هرز در یک سوم (. بیشترین وزن خشک علف4

 9/943و  9/239ابتدایی و پایان فصل رشد )به ترتیب 

شرایط عدم مصرف کود دامی گرم در متر مربع( در 

های هرز )شاهد( به دست آمد. کاهش وزن خشک علف

تن کود دامی در هکتار نسبت به  91در شرایط کاربرد 

 94دار نبود )به ترتیب شرایط شاهد از نظر آماری معنی

 21های اول و دوم(. کاربرد بردایدرصد در نمونه 3/9و 

هرز را در های تن کود دامی در هکتار وزن خشک علف

یک سوم ابتدایی و پایان فصل رشد نسبت به شرایط 

درصد کاهش داد، این  9/54و  9/29شاهد به ترتیب 

(. 5دار بود )جدول کاهش تنها در پایان فصل رشد معنی

رسد که در شرایط عدم مصرف کود دامی به به نظر می

های علت فراهمی کمتر منابع غذایی، رشد رویشی بوته

 های هرزافته و فضای کافی در اختیار علفکنجد کاهش ی

تر هستند قرار گرفته است. ایجاد شرایط که سمج و مقام

مطلوب برای رشد و نمو گیاهان زراعی موجب تحت 

های هرز و در نتیجه افزایش عملکرد فشار قرار دادن علف

شود. بر عکس، در شرایط نامساعد و به هنگام ها میآن

های هرز برتر از رشد، علف کمبود عوامل مورد نیاز

گیاهان زراعی بوده و رشد و نمو گیاهان زراعی را تحت 

مصرف مقادیر  (.2191)پورمراد دهند فشار قرار می

بیشتر کود دامی به دلیل افزایش عناصر غذایی در خاک، 

و های هرز را افزایش زراعی با علفقدرت رقابت گیاهان 

 دهدرا کاهش می های هرزبه تبع آن وزن و تراکم علف

 . به عقیده اروجی و همکاران(2194 )اسدی و همکاران

تأثیر کودهای دامی در کاهش آلودگی مزرعه به  (2199)

تواند تغییراتی باشد که طی فرایند های هرز میعلف

تجزیه کود در خاک اتفاق می افتد )باال رفتن دما و تولید 

کاهش  (2194) مواد سمی در خاک(. زیدعلی و همکاران

های هرز مزرعه ذرت را درصدی وزن خشک علف 5/37

در شرایط کاربرد کود دامی نسبت به شرایط شاهد 

( نیز 2194گزارش کردند. در آزمایش اسدی و همکاران )

های هرز در شرایط عدم اعمال بیشترین وزن خشک علف

 کود دامی مشاهده شد.

 های مختلفگونهدر رابطه با تیمار کود سبز، کاربرد       

های هرز مزرعه کنجد را در مقایسه کود سبز رشد علف

با شرایط بدون کود سبز )شاهد( کاهش داد. بدون کاربرد 

کود سبز در یک سوم ابتدایی و پایان فصل رشد به ترتیب 

هرز در هر متر مربع وجود گرم علف 992و  1/394

ای، شبدر داشت. کاشت و برگرداندن ماشک گل خوشه

های هرز در یک سوم سیم و شنبلیله وزن خشک علفبر

درصد  5/12و  3/14، 3/95ابتدایی فصل رشد را به ترتیب 

کاهش داد. این مقادیر در پایان فصل رشد به ترتیب 

(. تأثیر کاربرد 5درصد بود )جدول  9/35و  1/49، 4/21

های هرز احتماالً به کودهای سبز بر کاهش رشد علف

دگرآسیب یا بهبود شرایط رقابتی  دلیل رهاسازی مواد

 (.2195)محمددوست و همکاران  به نفع گیاه زراعی است

های سبز لگوم به دلیل تثبیت نیتروژن، از به عالوه کود

طریق تقویت گیاه اصلی باعث غلبه کنجد در رقابت با 

های هرز شده است که منجر به تولید حد مطلوبی از علف

زارش نشده است(. هر چه شاخ و برگ شده است )نتایج گ

تر باشد و زیست توده بیشتری داشته گیاه زراعی قوی

کند. نوع و هرز خسارت کمتری وارد میباشد، علف

های هرز مؤثر ترکیب کودهای آلی بر نحوه واکنش علف

رسد که تأثیر به نظر می(. 9997)ساالس و همکاران  است

ای های بر کاهش وزن خشک علفخوشهکمتر ماشک گل



 77                                                                             ...های هرز در سامانه تولید کنجدنقش مدیریت زراعی بر کاهش خسارت علف

 

 

هرز نسبت به شبدر برسیم و شنبلیله به دلیل تولید شاخ 

(. در مطالعه بیاللیس و 9باشد )شکل و برگ کمتر آن می

نیز کاربرد کود سبز در مقایسه با  (2119) همکاران

های هرز شد اما تأثیر شرایط شاهد منجر به کنترل علف

های کود سبز ماشک بر کاهش وزن خشک و تراکم علف

 (2192) آبادیاز شبدر قرمز بود. گرامی سین هرز بیشتر

های هرز به انواع مختلف کود سبز با بررسی واکنش علف

)ارزن، سسبانیا، آمارانت، لوبیا چشم بلبلی، ماش( 

های هرز را بیشترین و کمترین وزن خشک و تراکم علف

به ترتیب در شرایط شاهد و کود سبز ماش مشاهده 

کاربرد  (9993) و همکارانکردند. در مطالعه بایدربک 

های کودهای سبز نخود، عدس و خلر وزن خشک علف

درصد کاهش داد. محمدی  31و  39، 94هرز را به ترتیب 

های هرز کاهش وزن خشک علف (2195) و همکاران

مزرعه ذرت در تیمار کاربرد کود سبز مخلوط چاودار و 

د رکیلوگرم در هکتار( در مقایسه با عدم کارب 351ماشک )

کیلوگرم در هکتار( را گزارش کردند. به  2193کود سبز )

های نحوه واکنش علف (2115) عقیده ماجور و همکاران

ای به شرایط آزمایش، زمان و هرز به نوع منبع تغذیه

 های هرز بستگی دارد.برداری از علفنحوه نمونه

     

 مورد بررسیبر صفات  و کود سبز سطوح مختلف کود دامی های سادهاثر -5جدول 

 

 برداری اولنمونه

 

 برداری دومنمونه

 
عملکرد دانه کنجد 

(1-kg.ha) 
وزن خشک 

های هرز علف
(2-g.m) 

های تراکم علف
 (no. m-2هرز )

وزن خشک 
های هرز علف
(2-g.m) 

های تراکم علف
 (no. m-2)هرز 

FM0  a94/239  a49/944   a49/943  a94/44   c99/9214 
FM10  a21/211  a22/942   a41/911  a47/49   b32/9519 

FM20  a19/971  a22/947  b 35/44 a 44/34   a14/9741 

LSD 91/74 44/45  43/54 11/92  13/949 

 a19/394 a 44/224   a97/999 a 47/44   c59/9974  بدون کود سبز
 a73/219  a31/991   b49/952  ab74/45   b95/9535  ایماشک گل خوشه

 b44/993  b49/927   c94/992  c24/39   ab41/9591  شبدر برسیم

 b35/999 b 91/942   bc91/923  bc17/35   a95/9719  شنبلیله

LSD 39/51 39/31  14/35 11/92  47/994 

 دار ندارند.در سطح پنج درصد اختالف معنی LSDبر اساس آزمون های دارای حروف مشابه در هر ستون و تیمار، میانگین

 

درصدی وزن خشک  4/29در تحقیق حاضر کاهش 

گرم در متر  945های هرز در پایان فصل رشد )علف

گرم در متر  4/215مربع( نسبت به ابتدای دوره رشد )

های هرز ر علفهای کنجد بمربع( نشان دهنده غلبه بوته

(. با ادامه رشد کنجد و بسته شدن کانوپی 5است )جدول 

های هرز در بخش گیاهی شرایط برای رشد و بقای علف

زیرین کانوپی کنجد نامناسب خواهد شد. همچنین کاهش 

های هرز در پایان فصل رشد ممکن وزن خشک علف

های هرز، به است به دلیل پایان دوره رشد برخی از علف

 های هرز زمستانه و بهاره زودهنگام باشد.علف ویژه

 

 های هرزتراکم علف

های هرز در اثر نوع گونه کود سبز بر تراکم علف     

دار بود برداری دوم معنینمونه واول  هایبردارینمونه

(. کاربرد کود سبز در مقایسه با شرایط شاهد 4)جدول 

 هرزعلفهای )بدون کود سبز( منجر به کاهش تعداد بوته

برداری شد. همچنین نوع گونه لگوم مورد در هر دو نمونه

های هرز را تحت استفاده به عنوان کود سبز، تراکم علف

های اربرد کود سبز تراکم علفتأثیر قرار داد. بدون ک

سوم ابتدایی و پایان فصل رشد به ترتیب هرز در یک

عدد در متر مربع بود. کاشت ماشک گل  5/44و  4/224

ای، شبدر برسیم و شنبلیله این تعداد را در خوشه
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درصد و  3/31و  2/43، 5/92برداری اول به ترتیب نمونه

درصد  4/21و  3/35، 1/5برداری دوم به ترتیب در نمونه

 مقدمغفوری و رضوانی(. امین5کاهش داد )جدول 

نیز تأثیر مثبت گیاهان شبدر سفید، ماشک گل  (2195)

های مختلف ای و خلر بر کاهش تراکم نسبی گونهخوشه

در مزرعه کرچک نسبت به تیمار شاهد را  هرزعلف

نیز نشان دادند  (2111) گزارش کردند. میقانی و همکاران

که بقایای شبدر به علت داشتن خاصیت دگرآسیب 

را کنترل کند. تأثیر  هرزعلفهای تواند بعضی گونهمی

مثبت کاربرد کودهای سبز لگوم بر کاهش تراکم بوته 

نیز  (2191) های هرز توسط ادهیمبو و همکارانعلف

 (2191) گزارش شده است. در آزمایش دبیقی و همکاران

ه از مخلوط ارزن و ماش، ماش، ارزن و جو به استفاد

، 35، 57های هرز را به ترتیب عنوان کود سبز، تراکم علف

 درصد نسبت به شرایط شاهد کاهش داد. 1و  33

 

     

علق مت هرزعلفدر رابطه با اثر کود دامی، بیشترین تراکم 

به شرایط شاهد )عدم کاربرد کود دامی( بود )به ترتیب 

عدد در متر مربع برای  94/44و  49/944

تن کود  21و  91های اول و دوم(. کاربرد بردارینمونه

های هرز را کاهش داد اما با دامی در هکتار تراکم علف

(. 5 لداری نداشتند )جدوشرایط شاهد اختالف معنی

تأثیر مثبت کاربرد کودهای  (2194) نزیدعلی و همکارا

های هرز مزرعه ذرت را به دامی بر کاهش تراکم علف

علت رشد مناسب گیاه زراعی و کاهش توان رقابتی 

های هرز گزارش کردند. در مطالعه اسدی و علف

تن کود دامی در هکتار،  21نیز مصرف  (2194) همکاران

شاهد کاهش های هرز را در مقایسه با شرایط تراکم علف

داد. در میان عناصر غذایی، نیتروژن نقش بسیار مهمی 

 )چمنی اصغری و همکاران کنددر قابلیت رقابت ایفا می

تأمین مقادیر مناسب نیتروژن از طریق کاربرد (. 2191

کودهای دامی با تأثیر بر گسترش سریع کانوپی گیاه 

زنی زراعی و ممانعت از نفوذ نور به سطح خاک از جوانه

زنی به نور نیاز دارند هرزی که برای جوانههای علفگونه

کند، های هرز ظاهر شده جلوگیری میو رشد و نمو علف

های هرز خواهد که در نهایت منجر به کاهش تراکم علف

 (.2195)محمددوست و اصغری  شد

های های هرز، تراکم علفمشابه با زیست توده علف     

عدد در  5/932هرز در پایان فصل رشد به طور متوسط 

متر مربع کمتر از یک سوم ابتدایی فصل رشد بود )جدول 

های هرز در اوایل فصل رشد نشان (. جمعیت زیاد علف5

ها به علت عدم دهنده وجود شرایط مساعد برای رشد آن

 )میانگین مربعات( مورد بررسیصفات  اثر سطوح مختلف کود دامی و کود سبز بر تجزیه واریانس -4جدول 

 منابع تغییر
درجه 
 آزادی

 برداری اولنمونه

 

 برداری دومنمونه

 
عملکرد دانه 

 کنجد
وزن خشک 

 های هرزعلف

های تراکم علف

 هرز

وزن خشک 

 های هرزعلف

تراکم 

 های هرزعلف

 ns41/3792 ns37/45  ns 74/2925 ns94/514  92427ns 2 بلوک

 **ns14/94174 ns99/1199  **55/33995 ns52/243  191499 2 کود دامی

 25511  41/45 43/434  14/545 45/9712 4 (کود دامی دربلوک خطای اصلی )
 **441519  29/597* 11/99471**  47/94519** 97/94231** 3 کود سبز

 *ns74/93741 ns71/4994  ns95/4714 ns47/411  4939 1 کود سبز درکود دامی 

 94317  959 2419  4117 99274 94 فرعیخطای 
        35 کل

 95/97  95/23 99/94  91/92 14/94 (%ضریب تغییرات )
ns ،*  می باشد. دار در سطوح پنج و یک درصددار، و معنیبه ترتیب، غیر معنی **و 
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ی کنجد است. با بسته شدن کانوپی در بسته شدن کانوپ

های کنجد افزایش پایان فصل رشد توان رقابتی بوته

ن های درویابد. همچنین با پیشرفت فصل رشد رقابتمی

شود، های هرز بیشتر میای در جامعه علفو بین گونه

ها شود. تواند منجر به کاهش تراکم آناین موضوع می

های هرز مزرعه علفنیز کاهش تراکم  (2191) محمدی

 ذرت را در اواخر فصل رشد گزارش کرد.

 

 عملکرد دانه

اثر سطوح مختلف کود دامی و کود سبز و برهمکنش      

(. 4دار بود )جدول ها بر عملکرد دانه کنجد معنیآن

تن کود دامی  21و  91نظر از کود سبز، مصرف صرف

 ندر هکتار، عملکرد دانه کنجد را نسبت به شرایط بدو

کیلوگرم در هکتار بهبود  442و  237کود دامی به ترتیب، 

نظر از کود دامی، بدون کاربرد کود سبز داد. صرف

کیلوگرم در هکتار بود و کاربرد  9975عملکرد دانه کنجد، 

دار عملکرد دانه شد. کودهای سبز منجر به افزایش معنی

در رابطه با نوع گونه کود سبز، عملکرد دانه کنجد با 

ای و شبدر برسیم ربرد کودهای سبز ماشک گل خوشهکا

کیلوگرم در  9591و  9535به عنوان کود سبز به ترتیب، 

دار هکتار به دست آمد که با یکدیگر اختالف معنی

 9719نداشتند. با کاربرد شنبلیله، به طور میانگین 

کیلوگرم دانه کنجد در هکتار تولید شد که برتر از سایر 

دهی (. نتایج برش5ز بود )جدول های کود سبگونه

برهمکنش کاربرد کود سبز در هر سطح از کود دامی 

های کود سبز در (. تمامی گونه1دار بود )جدول معنی

سطوح مختلف کود دامی عملکرد دانه در واحد سطح را 

که بدون به میزان قابل توجهی افزایش دادند. به طوری

ماشک  مصرف کود دامی، با کاربرد کودهای سبز

ای، شبدر برسیم و شنبلیله در مقایسه با عدم خوشهگل

کیلوگرم  522و  411، 399کاربرد کود سبز به ترتیب، 

تن کود  91دانه بیشتری در هکتار تولید شد. با مصرف 

 191و  424، 375دامی در هکتار این مقادیر به ترتیب، 

تن کود دامی در هکتار  21کیلوگرم در هکتار و با مصرف 

کیلوگرم در هکتار به دست  442و  373، 391ترتیب،  به

(. به طور کلی آهنگ روند افزایش عملکرد 2آمدند )شکل 

دانه در تمام سطوح کود دامی تحت تأثیر کودهای سبز 

ای، شبدر به ترتیب، بدون کود سبز، ماشک گل خوشه

توان به (، این روند را می2برسیم و شنبلیله بود )شکل 

نیتروژن کودهای سبز مورد استفاده میزان عملکرد 

کیلوگرم در هکتار  291و  912، 995نسبت داد )به ترتیب، 

ای، شبدر برسیم و شنبلیله( برای ماشک گل خوشه

 (.9)جدول 

کاهش عملکرد دانه در شرایط شاهد با تراکم باالی      

ای برای های هرز به دلیل افزایش رقابت برون گونهعلف

)حیدرزاده  نیاز برای رشد و نمو استکسب منابع مورد 

همچنین نقش مثبت کاربرد توأم کود  (.2191 و جلیلیان

دامی و کود سبز در حاصلخیزی خاک و تأمین متعادل 

های کنجد عناصر غذایی موجب بهبود توان رقابتی بوته

که شود. از طرفی با توجه به اینهای هرز میبا علف

تر از گیاه زراعی سریعهای هرز در ایجاد کانوپی، علف

کنند، بنابراین در رقابت برای دریافت نور عمل می

تر خواهند بود که این امر نیز به نوبه خود موجب موفق

 )لئون و همکاران شودکاهش عملکرد گیاه زراعی می

به طور کلی با توجه به تأثیر کاربرد کودهای آلی  (.2114

ر این های هرز دبر کاهش وزن خشک و تراکم علف

توان گفت که احتماالً دلیل بهبود عملکرد دانه آزمایش، می

در اثر استفاده از کودهای دامی و سبز کاهش رقابت بین 

تر از نظر دسترسی ای و فراهم شدن محیط مناسبگونه

های به منابع )نور، آب و عناصر غذایی( برای رشد بوته

کاربرد  نیز (2191) به عقیده دبیقی و همکارانکنجد است. 

های هرز زنی و رشد علفکود سبز از طریق کاهش جوانه

در ابتدای رشد گیاه اصلی و فراهمی عناصر غذایی بر 

 رشد و توسعه گیاهان زراعی مؤثر است.

درصدی عملکرد  71دلیل کاهش  (2194) جاهدی ترک     

زمینی در شرایط کاربرد کودهای سبز )ماشک، کلزا سیب

و چاودار( نسبت به شرایط شاهد را کنترل و کاهش 

کستنین و مایدانند. های هرز در مزرعه میخسارت علف
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درصد افزایش در عملکرد دانه  15 (2114) آرلوسکین

 وان کود سبزگندم را با کاشت شبدر قرمز و یونجه به عن

نیز باالترین  (2114) گزارش کردند. رز و همکاران

عملکرد دانه جو را در اثر کاربرد کود سبز شبدر ایرانی 

( 2191) گزارش کردند. در مطالعه محمدی و قبادی

عملکرد دانه ذرت با کاربرد ماشک به عنوان کود سبز، 

درصد  41در مقایسه با شرایط شاهد )بدون کود سبز( 

کاربرد  (9999) در آزمایش پراساد و پاور یافت. افزایش

رد ها، عملککود دامی، کود سبز لگوم و کاربرد تلفیقی آن

و  54، 23دانه برنج را نسبت به شرایط شاهد به ترتیب، 

در  (2194) تهامی و همکاران درصد افزایش داد. 44

آزمایش خود مشاهده کردند که عملکرد بذر ریحان در 

شرایط کاربرد کودهای گاوی و گوسفندی نسبت به 

 درصد بیشتر بود. 19و  33شرایط شاهد به ترتیب، 

 

دهی برهمکنش کاربرد تجزیه واریانس برش -6جدول 

دانه  عملکرد کود سبز در هر سطح از کود دامی برای

 کنجد
FM 

درجه 

 آزادی
 میانگین مربعات

FM0 3 917395** 

FM10 3 991911** 

FM20 3 924494** 

 باشد.می درصدیک دار در سطح معنی **
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کر

مل
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)
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 برهمکنش اثر کود دامی و کود سبز بر عملکرد دانه کنجد -2شکل 

 

 گیری کلینتیجه

بر اساس نتایج، مصرف کود دامی رشد رویشی      

گیاهان کشت شده به عنوان کود سبز را بهبود داد. در 

ای کمترین زیست بین کودهای سبز ماشک گل خوشه

توده و عملکرد نیتروژن را داشت. نتایج همچنین دهنده 

امی و سبز بر کنترل تأثیر مثبت کاربرد کودهای د

بیشترین وزن خشک و که های هرز بود. به طوریعلف

های هرز در یک سوم ابتدایی و پایان فصل تراکم علف

رشد در شرایط عدم کاربرد کودهای دامی و سبز به 

مصرف مقادیر بیشتر کود دامی وزن خشک  دست آمد.
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رسد که به نظر میهای هرز را کاهش داد. و تراکم علف

 هایکود دامی منجر به بهبود رشد رویشی بوته مصرف

کنجد و بسته شدن سریع تاج پوشش مزرعه شده است. 

اندازی های کنجد از طریق سایهرشد سریع و زیاد بوته

های هرز در نهایت منجر به کاهش تعداد و رشد بر علف

در رابطه با کودهای سبز، های هرز خواهد شد. علف

تر دلیل تولید زیست توده بیش شنبلیله و شبدر برسیم به

 ای بودند.و خاصیت دگرآسیبی برتر از ماشک گل خوشه

های تغییرات عملکرد دانه کنجد نیز تحت تأثیر سیستم

 21و  91کودی قرار گرفت. عملکرد دانه کنجد با مصرف 

درصد و  9/34و  1/29تن کود دامی در هکتار به ترتیب 

ای، شبدر با کاربرد کودهای سبز ماشک گل خوشه

درصد  5/45و  9/35، 7/31برسیم و شنبلیله به ترتیب 

نسبت به شرایط شاهد بهبود یافت. بیشترین عملکرد دانه 

تن در هکتار  21کیلوگرم در هکتار( با مصرف  9929)

 994کود دامی و کود سبز شنبلیله و کمترین مقدار آن )

 در اینکیلوگرم در هکتار( در شرایط شاهد به دست آمد. 

رسد که کاربرد کود سبز قبل از آزمایش به نظر می

به دلیل اثر منفی ناشی از خاصیت کاشت گیاه اصلی 

دگرآسیبی بقایای کودهای سبز دفن شده بر بذر برخی 

منجر به نامساعد شدن شرایط برای های هرز، از علف

زنی دیرتر های هرز و در نتیجه جوانهزنی بذر علفجوانه

ها در اوایل فصل رشد کنجد که مرحله و کاهش رقابت آن

شده است. از طرفی کاربرد  باشد،می حساس رشدی

های سبز لگوم در تلفیق با کود دامی با آزادسازی کود

تدریجی عناصر غذایی طی فصل رشد کنجد، منجر به 

های رشدی از جمله شاخص سطح برگ، بهبود ویژگی

ست توده ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی و در نهایت زی

کنجد خواهد شد )نتایج گزارش نشده است( و از این 

های هرز را تحت طریق رشد و تولید ماده خشک علف

بنابراین با مدیریت صحیح کودهای دهد. تأثیر قرار می

توان قدرت رقابت گیاه زراعی آلی در مزارع ارگانیک می

را بهبود عملکرد های هرز را افزایش داد و زمینه با علف

 د فراهم کرد.کنج

 

 

 سپاسگزاری

خدای را سپاس میگویم که مرا در انجام این طرح 

پژوهشی یاری کرد و بدین وسیله از جناب آقای دکتر 

کامبیز رستمی مدیریت آزمایشگاه کشاورزی خاک، آب، 

گیاه ولیعصر)عج( که در انجام این طرح پژوهشی 

 .ای داشتند تشکر میکنمکمکهای شایسته و نقش برجسته
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